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 هدف

و مشاارتتاای  گذاری در واحدهای وابسته ابداری سرمایههدف این استاندارد، تجویز نحوه حس .1

گذاری در واحادهای  حسابداری سرمایه برایو تعیین الزامات بکارگیری روش ارزش ویژه خاص 

 وابسته و مشارتتاای خاص است.

 کاربرد دامنه

بر  نفوذ قابل مالحظه یاتنترل مشترک دارای ته  گزارشگری باید توسط واحدهای این استاندارد .2

 گیاری اسات  گذاری آناا دربرگیرنده منافع مالکیت قابل انادازه و سرمایه هستند پذیریهسرما

 .بکار گرفته شود

در واحددهای وابسدته و مردارکتهای     کیتمنافع مالحسابداری این استاندارد مبنایی برای  .3

ناشدی   راتمزایا و مخاط ،گذاری در واحد دیگربه این معنا که سرمایه ؛کندمی ارائهخاص 

 ستاندارد تنها برای منافع مالکیتاین ا .دهدبه واحد گزارشگر انتقال میرا  یتمنافع مالکاز 

حاصدل   یتشامل منافع مالکگیری منافع مالکیت قابل اندازهگیری کاربرد دارد. قابل اندازه

رسدمی بده   مالکانده  رسمی واحد دیگر است. ساختار مالکانه گذاری در ساختار از سرمایه

. اسدت  (گذاریهای سرمایهمانند واحدهای صندوق)ی سهام سرمایه یا معادل سرمایه امعن

حاصدل از سدایر    یدت گیدری ممکدن اسدت شدامل مندافع مالک     قابل اندازه منافع مالکیت

به طور قابل را از آنها واحد گزارشگر  کیتمنافع مالبتوان که  باشد نیز ییهاریگذاهسرمای

سداختار   کده در صدورتی مردارکت(.   حاصل از)برای نمونه منافع  نمودگیری اتکاء اندازه

دسدتیابی بده معیدار  قابدل     ممکن اسدت  باشد تعریف نرده  ه وضوحبسرمایه واحد دیگر 

 نباشد. پذیرامکان یتمنافع مالک اتکایی از

گدذاری تققدی   به عنوان سرمایهممکن است  عمومیواحدهای بخش برخی از مرارکتهای   .4

مثال، یک واحد بخدش عمدومی ممکدن     برای. رودر به ایجاد منافع مالکیت ناما منج شده 

که تحت مالکیت یک  انجام دهد در توسعه بیمارستانی یامالحظهگذاری قابلاست سرمایه
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 ای داردهایی ماهیت غیرمبادلهمرارکتچنین  .شوداداره میخیریه است و توسط آن  مؤسسه

 .داشته باشدد  همکاریبیمارستان توسعه در  دهد تااجازه میواحد بخش عمومی آن  به و 

. پاسخگو اسدت به آن واحد بخش عمومی منابع عمومی از مؤسسه خیریه در قبال استفاده 

تدممین   تواند منبعخیریه می مؤسسه زیراکند ایجاد نمی ، منافع مالکیتهای یاد شدهمرارکت

بیمارسدتان  توسدعه  ی در کند و از مرارکت واحد بخش عمدوم  ایگزینی را جدیگرمالی 

و از  نیستعمل آورد. بر این اساس، واحد بخش عمومی در معرض مخاطرات ه ممانعت ب

 .شودنمیمنتفع  ی ناشی از منافع مالکیتمزایا

 تعاریف

 در این استاندارد، اصطالحات زیر با معاني مشخص بکار رفته است: .5

به  زمان شناخت اولیهگذاری در هحسابداری ته بر اساس آن، سرمای روش :روش ارزش ویژه

گذار از خالص داراییاای شود و پس از آن، بابت تغییر سام سرمایهشده شناسایي ميباای تمام

سود گذار، شامل سام آن از سرمایهسود )زیان( گردد. پذیر پس از تحصیل، تعدیل ميسرمایه

ه بر سام آن از سود )زیان( عالو گذارپذیر است و خالص داراییاای سرمایهسرمایه )زیان(

سود پذیر است ته در شامل سام آن از تغییرات در خالص داراییاای واحد سرمایه پذیرسرمایه

 پذیر شناسایي نشده است.واحد سرمایه )زیان(

 ، تنترل مشترک دارد.ته بر آن مشارتت مشارتت خاص اایشریک خاص: یکي از طرف

 يتناا زمان است و آوربه موجب یک توافق الزام مشارتت یکتنترل  تسایم :تنترل مشترک

در  یمسا اایمربوط، مستلزم موافقت تمام طرف یتاایدرباره فعال گیریتصمیموجود دارد ته 

   تنترل باشد.  

 نسبت ،مشارتتتنترل مشترک بر  یدارا اایته به موجب آن، طرف مشارتتي مشارتت خاص:

  .هستند اراز حق برخورد مشارتت یااییدارا خالص به

 تنترل مشترک دارند. ،توافقي ته به موجب آن، دو یا چند طرف :مشارتت

مربوط به سیاستاای مالي و عملیاتي واحد  گیریاایدر تصمیم شرتت توانایي :نفوذ قابل مالحظه

 دیگر است، اما تنترل یا تنترل مشترک آن سیاستاا نیست.
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 ذار بر آن نفوذ قابل مالحظه دارد.گته سرمایه پذیریسرمایهواحد  :واحد وابسته

 با عنوان 15در استاندارد حسابداری بخش عمومي شماره  با همان معاني ته اصطالحات زیر

  رود:، در این استاندارد نیز به تار ميصورتاای مالي تلفیقي تعریف شده است

 آور، توافق الزامقيصورتاای مالي تلفی ،گروهمنافع، تنترل، واحد تحت تنترل، واحد تنترل تننده، 

 تسلط. و عملیات مشترک، 

 آورتوافق الزام

به صورت  توافق الزام آور اغقب .شودمیاحراز ور به چندین روش آهای الزامتوافقوجود  .6

های قدانونی  سازو کارهایاست.  هاد بین طرفنمست مذاکراتیک قرارداد یا  کتبی در قالب

یدا   های قراردادی، بده تنهدایی  مرابه توافقد تواننیز میگذاری اختیار اجرایی یا قانون نظیر

 ایجاد نماید.را  آورهای الزامهمراه با قراردادهای بین طرفین، توافق

 قابل مالحظه نفوذ

قضداوتی   یپذیر نفوذ قابل مالحظه دارد یا خیر، موضدوع گذار بر سرمایهاینکه یک سرمایه .7

و تعریف نفوذ قابدل مالحظده در ایدن اسدتاندارد      آنهابر ماهیت رابطه بین مبتنی است که 

که یک واحدد  کاربرد دارد ای واحدهای وابستهدسته از  آن. این استاندارد تنها برای است

 سداختار گیری به شکل نگهداری سهام یا قابل اندازه منافع مالکیت دارای ، در آنگزارشگر

قابدل اتکدا   بطدور  را بتدوان  که منافع آن واحد است یا شکل دیگری دیگر رسمی مالکانه 

  .کردگیری اندازه

بطدور مسدتقیي یدا    و  باشدد گیری منافع مالکیت قابل اندازهدارای گزارشگر  واحد چنانچه .8

 دردرصد از حق رأی  20حداقل (، تحت کنترلطریق واحدهای  مثال از برایغیرمستقیي )

 مالحظه نفوذ قابل زارشگرگشود که واحد اختیار داشته باشد، فرض می را در پذیرسرمایه

بطور  گزارشگر. برعکس، اگر واحد نیست چنیناثبات شود که  یاینکه به روشن دارد، مگر

درصدد از   20از  ( کمتدر تحت کنترلطریق واحدهای  از ،مستقیي یا غیرمستقیي )برای مثال
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نفدوذ   گزارشگرشود که واحد اختیار داشته باشد، فرض می پذیر را درسرمایه در حق رأی

 مالکیدت روشنی قابل اثبدات باشدد.    نفوذی به چنینوجود اینکه  مالحظه ندارد، مگر قابل

یدک  مالحظده  ، لزوماً مانع داشتن نفدوذ قابدل  دیگر گذارسرمایهعمده توسط  یاقابل توجه 

  .شودنمی گزارشگرواحد 

بدل مالحظده   دهنده وجود نفوذ قابطور معمول نران زیر،مورد از موارد  چند یا یک وجود .9

 است: گزارشگرواحد توسط یک 

 ذیر؛پدر سرمایه مرابه کنندهاداره رکن یا مدیره هیئت در نمایندهداشتن  .الف

 تقسیي مربوط به تصمیمات در مرارکت شامل ،گذاریسیاست فرایندهای درمرارکت  .ب
 ؛های مرابهیا توزیعسود 

 یر آن؛پذسرمایه و واحد گزارشگر بین اهمیتبا معامالت .پ

   یا رده مدیریت؛ کارکنان تبادل .ت

 .پذیرسرمایه اساسی فنی اطالعات تممین .ث

 هدای ، اختیدار خریدد سدهام، ابزار   خرید سهامتقدم حقمالک  است ممکن گزارشگر واحد .10

 یاباشد که اگر اعمال  دیگریمرابه  یابزارها یا یبه سهام عاد یلبدهی یا مالکانه قابل تبد

ا یکنند  ایجاد گزارشگرواحد  برای بیرتریرا دارند که حق رأی  یتقابق یناشوند،  تبدیل

 یحدق رأ  یعنیسیاستهای مالی و عمقیاتی واحد دیگر ) نسبت به یگرد هایحق رأی طرف

، گزارشدگر  توسدط واحدد   نفوذ قابل مالحظهوجود  ارزیابیبالقوه( را کاهش دهند. هنگام 

ر حال حاضر قابل اعمال یا قابدل تبددیل اسدت، از    که د ایبالقوه حق رأی تمثیروجود و 

 . حدق رأی شودمیاست، در نظر گرفته  طرفهاسایر  اختیارکه در  ایجمقه حق رأی بالقوه

مثال، تا تاریخی  برایکه  نیستدر حال حاضر قابل اعمال یا قابل تبدیل  صورتیبالقوه در 

 .کردیا تبدیل  اعمال نتوان آن راآتی،  یدر آینده یا تا وقوع رویداد
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و  واقعیتهاحق رأی بالقوه بر نفوذ قابل مالحظه، تمام  اثرگذاریدر ارزیابی  گزارشگرواحد  .11

 ییکه به تنها یگرد آورالزامبالقوه و هرگونه توافق  یرأ اعمال حق یطشرا شرایط )از جمقه

مقاصدد   جزد، به دار یربالقوه تمث که بر حقرا ( شودیدر نظر گرفته م یبیبه صورت ترک یا

 کند.می بررسیبالقوه،  حقمدیریت و توانایی مالی برای اعمال یا تبدیل آن 

پذیر را از دسدت مدی دهدد کده     در صورتی نفوذ قابل مالحظه بر سرمایه گزارشگرواحد  .12

پذیر را از مربوط به سیاستهای مالی و عمقیاتی سرمایه گیریتصمیيدر  سهیي شدنایی توان

 یامطقق  میزانیا بدون تغییر تغییر واند با تیاز دست دادن نفوذ قابل مالحظه مدست بدهد. 

 یدا  واحدد دیگدر  در کنترل واقع شود. برای مثال، هنگامی که واحد وابسته،  مالکیت ینسب

از دست دادن نفوذ قابل  رود.نفوذ قابل مالحظه از دست ممکن است ، گیردمیقرار دادگاه 

 واقع شود.نیز  آورالزامتوافق  بر اثرتواند میمالحظه 

 ویژه ارزش روش

وابسته یا مرارکت خاص، در زمان شناخت  گذاری در واحدویژه، سرمایه در روش ارزش .13

سدود  گدذار از  شود و به منظور شناسایی سهي سرمایهشده شناسایی می تمام اولیه به بهای

افدزایش یدا کداهش    گذاری ایهسرمپذیر پس از تاریخ تحصیل، مبقغ دفتری سرمایه )زیان(

 گذاریهسرمادوره  کسری یامازاد پذیر، در سرمایهسود )زیان(  گذار ازیابد. سهي سرمایهمی

 دفتدری ، مبقدغ  پدذیر سدرمایه  توسدط  مالکدان  شدده بدین  مبدالغ توزیدع  شود. شناسایی می

مندافع نسدبی   در اسدت بابدت تغییدر     ممکدن  همچندین، . دهدمیرا کاهش  گذاریسرمایه

ناشدی   پدذیر سرمایه حقوق مالکانه آن بخش از در تغییر که از پذیرگذار در سرمایهمایهسر

گدذاری  سدرمایه مبقغ دفتری  ت، تعدیالشناسایی نرده است آن سود )زیان(در  که شودمی

 داراییهای ثابت مرهودارزیابی  از تجدید ناشی ییراتتغییرات شامل تغ این. ضرورت یابد

گذار سرمایهخالص ارزش  گذار از آن تغییرات، درست. سهي سرمایها و تفاوت تسعیر ارز

 .شودشناسایی می
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شدده  از درآمدد کسدب   یمناسب معیار شده بین مالکانمبالغ توزیعبر مبنای  درآمدشناسایی  .14

 زیدرا ، باشدد نمدی مرارکت خاص  یادر واحد وابسته  گذارییهاز سرما گذاریهتوسط سرما

، ارتباط اندکی با عمقکرد واحد وابسته یا مرارکت شده بین مالکانیعمبالغ توزاست  ممکن

کنتدرل مردترب بدر    یدا   مالحظده نفدوذ قابدل  گذار، که سرمایه آنجا خاص داشته باشد. از

برخدوردار اسدت    از منافعی پذیر دارد، در عمقکرد واحد وابسته یا مرارکت خاصسرمایه

 به منظورمالی  گذار با گسترش دامنه صورتهای. سرمایهباشدآن میگذاری بازده سرمایه که

نتیجده،   . درگیردمیاین منافع را به حساب  یر،پذسرمایه سود )زیان( ازانعکاس سهي خود 

 کسدری  یدا مدازاد  و  ارزش خالصدرباره  مفیدتری گزارشویژه،  بکارگیری روش ارزش

 کند.گذار ارائه میسرمایهدوره 

وجدود داشدته    هبدالقو  أیر دارای حقابزارهای مرتقه یا سایر و رأی بالقوه  حق زمانی که .15

بدر مبندای مندافع     صدرفا   وابسته یا مرارکت خاص واحد در گزارشگر باشد، منافع واحد

سایر ابزارهای یا بالقوه و  رأیحق شود و اعمال یا تبدیل احتمالی تعیین می فعقی مالکیت

 کاربرد داشته باشد.  16که بند این، مگر گردددر آن منعکس نمی مرتقه

 بدازده ای که در حال حاضر دسترسی به در نتیجه معامقه گزارشگردر برخی شرایط، واحد  .16

فعقدی   مالکیدت ، از مندافع  حتدوا کند، از نظر مفراهي میبرای آن را  لکیتمنافع ما تبط بامر

در نظدر   ، بدا گزارشگربه واحد تخصیص یافته  سهيگردد. در چنین شرایطی، برخوردار می

ای کده در حدال   سایر ابزارهای مرتقهیا حق رأی بالقوه و دسته از  آنگرفتن اعمال نهایی 

 شود.کند، تعیین میرا فراهي می منافعدسترسی به گزارشگر حاضر برای واحد 

گذاری در واحدهای وابسته یا مشارتت خاص تاه حساابداری آن باه روش ارزش ویاژه     سرمایه .17

 بندی گردد.د به عنوان دارایي غیر جاری طبقهشود بایانجام مي
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 روش ارزش ویژه بکارگیری

 حساابداری پاذیر بایاد   سارمایه  بار مشاترک   تنتارل یا مالحظه  نفوذ قابل دارای گزارشگرواحد  .18

 مگار اینکاه   دهاد،  انجام ارزش ویژه به روش را خاص مشارتت یا واحد وابسته در گذاریسرمایه

 .تند احراز را معافیت شرایط، 19 بند طبق گذاری،سرمایه

 ویژه ارزش روش ارگیریاز بک معافیت

بخدش   حسدابداری اسدتاندارد   5بندد   یموجب اسدتثنا  به ،گزارشگرکه واحد  یصورت در .19

 معداف  تقفیقدی  یمدال  یصورتها یهته ازکه  باشد ایکنندهکنترل واحد، 15شماره عمومی 

نددارد روش ارزش   یضرورتد گزارشگر واح زیر، شرایط تمام احراز صورت در یا است

 : گیرد بکار خاص مرارکت ای وابستهدر واحد  گذارییهسرما یرا برا یژهو

تماماً متعقق به واحد گزارشگر دیگر باشد یا واحد تحت کنترلی باشد که  مزبورواحد  .الف
مالکان  یرو سادرصد مالکیت آن متعقق به واحد گزارشگر دیگر است  100کمتر از 

از روش ارزش  گزارشگراستفاده واحد از عدم  یربط،ذ یمقامات قانون یانهادها  یاآن 
 د؛اعالم نکرده باشنبا آن خود را و مخالفت  بوده قعمط ویژه

در بازار در دسترس عموم )بورس اوراق  ،گزارشگربزارهای بدهی یا مالکانه واحد ا ب.
 شود؛یمعامقه نم ای(حقی و منطقهبهادار داخقی یا خارجی یا فرابورس، شامل بازارهای م

خود در بازار در دسترس  یمال یانترار هر طبقه از ابزارها یبرا ،گزارشگرواحد  .پ
سایر  ینهاد نظارت یاخود را به سازمان بورس و اوراق بهادار  یمال یعموم، صورتها
 نباشد؛ و یزارائه آن ن ینددر فرایا ارائه نکرده باشد و  ،بازارهای مربوط

در  یمال یصورتها ،یانیمکننده یکی از واحدهای کنترل یا یینها کنترل کنندهواحد  .ت
 که دنکیم یهته بخش عمومی یحسابدار یعموم را طبق استانداردها یبرا دسترس

 بخش عمومی حسابداریطبق استاندارد  ،تحت کنترل یمزبور، واحدها یصورتها در
 می شود. یققفت ،های مالی تلفیقیصورتبا عنوان 15 شماره

 

https://hemattaraz.ir/
https://hemattaraz.ir/
https://www.instagram.com/hemattaraz/


 رکز مالی اقتصادی همت رتازم 
 16بخش عمومی شماره اندارد حسابداری است

 گذاری در واحدهای وابسته و مشارکتهای خاصسرمایه

 

10 

https://hemattaraz.ir/ 
https://www.instagram.com/hemattaraz/ 

 توقف استفاده از روش ارزش ویژه

، گذاری آنباید استفاده از روش ارزش ویژه را از تاریخي متوقف تند ته سرمایه گزارشگرواحد  .20

 :تلقي نشود گذاری در واحد وابسته یا مشارتت خاصبه عنوان سرمایهبه شرح زیر، 

تبدیل شود،  تحت تنترلواحد در  اریگذسرمایهگذاری مزبور به در صورتي ته سرمایه .الف

استاندارد حسابداری بخش عمومي گذاری را طبق باید حسابداری سرمایه گزارشگرواحد 

  و سایر استانداردهای حسابداری بخش عمومي مربوط انجام دهد.15شماره 

، دارایي ماالي  قبلي واحد وابسته یا مشارتت خاص یک در صورتي ته منافع باقیمانده در  ب.

د. ارزش گیری تنا باید منافع باقیمانده را به ارزش منصفانه اندازه گزارشگرواحد  ،باشد

شناخت اولیه باه عناوان   زمان ارزش منصفانه در عنوان باید به  ،منصفانه منافع باقیمانده

مناافع   نتواند به طاور قابال اتکاا   چنانچه واحد گزارشگر در نظر گرفته شود.  دارایي مالي

را به مبلغ دفتری در تااریخي   آن، باید اندازه گیری نماید ارزش منصفانهه برا باقیمانده 

گذاری در واحد وابسته یاا مشاارتت خااص    گذاری به عنوان سرمایهته شناخت سرمایه

در به عنوان بااای تماام شاده    باید و مبلغ دفتری  نمایدگیری اندازهمتوقف شده است، 

باید هرگونه تفااوت   گزارشگرواحد شود. گرفته در نظر  شناخت اولیه دارایي مالي زمان 

 شناسایي تند:  صورت تغییرات در وضعیت ماليبین دو مورد زیر را در 

و هرگوناه عایادات   افع باقیماناده  منا  مبلغ دفتاری  یا ارزش منصفانه ،حسب مورد .1

 حاصل از واگذاری بخشي از منافع در واحد وابسته یا مشارتت خاص؛ و

 گذاری در تاریخي ته روش ارزش ویژه متوقف شده است.مایهمبلغ دفتری سر .2

 يتمام مبالغ یدباتند، مياستفاده از روش ارزش ویژه را متوقف  گزارشگرته واحد زماني  پ.

ترده است،  یيدر ارزش خالص شناسا یماًمستق گذارییهسرمارا ته قبال در ارتباط با آن 

واگذاری مستقیم داراییااا یاا بادهیاای    بگیرد ته در صورت  به حسابای شیوه همان به

به طاور   ته قبالً یابيارز ید. اگر مازاد تجدیافتپذیر، ضرورت ميمربوط توسط سرمایه

باه   یمبه طور مستق یيدارا یشده است، هنگام واگذار یيخالص شناسا ارزشدر  مستقیم

 روش ارزش ویاژه توقاف  ده در زمان تننواحد تنترل یابد،انباشته انتقال  یتسر یامازاد 

 انباشته منتقل تند. یتسر یابه مازاد  یمطور مستقرا به یابيارز یدمازاد تجد یدبا یزن
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گذاری در مشارتت خااص تبادیل شاود یاا     به سرمایه وابسته گذاری در واحدته سرمایه صورتيدر  .21

باه   گزارشاگر  ه تبدیل گردد، واحدوابست گذاری در واحدگذاری در مشارتت خاص به سرمایهسرمایه

 تند.گیری نمياندازه تجدیدرا  باقیماندهدهد و منافع ویژه ادامه مي از روش ارزش استفاده

 تغییر در منافع مالکیت

 امدا  یابدد،  کداهش  خداص  مردارکت  یا واحد وابسته در گزارشگر واحدمالکیت  منافع هرگاه .22

بنددی  اری در واحد وابسته یا مرارکت خاص طبقده گذگذاری همچنان به عنوان سرمایهسرمایه

مربدوط بده کداهش در مندافع      (یانز)از سود  بخش آن باید یصورت در گزارشگرواحد  شود،

 انباشدته کسدری   یدا مازاد  بهمستقیماً  است شده شناسایی خالصارزش در  قبالًرا که  یتمالک

 .شدمی یالزام مربوط، هیهایبد و داراییها ، در صورت واگذاریانتقالاین که  انتقال دهد

 روش ارزش ویژه ضوابط

 در منددر   یدق تقف ضدوابط بدا   مردابه ، ویدژه  بکدارگیری روش ارزش  ضوابطاز  بسیاری .23

 ضوابط زیربنایی مفاهیي ین،بر ا افزون. است 15شماره بخش عمومی  حسابداری اندارداست

تحصددیل  ریر حسدابدا د ،تحدت کنتدرل  واحددد  یلتحصد  حسدابداری  در اسدتفاده  مدورد 

 .شودمی پذیرفته نیزوابسته یا مرارکت خاص  گذاری در واحدسرمایه

و  کنترل کنندده وابسته یا مرارکت خاص، معادل مجموع سهي واحد  در واحد گروه سهي .24

 یواحددها  یروابسته یا مرارکت خاص است. سهي سا آن در واحد تحت کنترل واحدهای

 هرگداه واحدد   . شودمینگرفته در نظر منظور  ینا برای، گروهخاص  یمرارکتها یاوابسته 

 یمردارکتها  یا، واحدهای وابسته تحت کنترل واحدهای دارای ،یا مرارکت خاص وابسته

 مبالغ اساس ، برویژه ارزش از روش با استفادهو خالص داراییها سود )زیان(  ،باشد خاص

 مالی مرارکت خداص )شدامل   ورتهاییا ص واحد وابسته مالی صورتهایشده در شناسایی

و خالص داراییهای واحدهای وابسته  سود )زیان(واحد وابسته یا مرارکت خاص از  سهي
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سدازی  یکسدان  بدرای  الزم تعددیالت  (، پدس از اعمدال  متعقق به آن و مرارکتهای خاص

 (.مراجعه شود 32و  31به بندهای شود )، محاسبه میحسابداری هایرویه

در صدورتهای مدالی واحدد     دسدتی پدایین و  باالدسدتی با از معامالت  سودها و زیانهای ناشی .25

گدذاران  تا میزان منافع سدرمایه تنها  (مرمول تقفیق آن کنترلتحت )شامل واحدهای  گزارشگر

 بدرای ، باالدسدتی با معامالت شود. شناسایی می یا مرارکت خاصغیروابسته در واحد وابسته 

با است. معامالت  گذاریهبه سرما واحد وابسته یا مرارکت خاص یداراییها مثال، شامل فروش

وابسدته یدا    گذار بده واحددهای  داراییها توسط سرمایه واگذاریمثال، شامل  ی، برادستیپایین

 یدا واحدد وابسدته    هدای گدذار از سدودها یدا زیان   باشد. سهي سرمایهمرارکتهای خاص آن می

 .شودامالت است، حذف میمع یناز ا ناشیمرارکت خاص که 

 یداراییهای فروشخالص ارزش در کاهش  مبنی بر دستی، شواهدیپایینبا هرگاه معامالت  .26

 بایدد  زیانها آنکند،  فراهي ییهاارزش آن دارا در کاهشاز  شواهدی شود یامیکه واگذار 

مبندی   هدیشوا، باالدستی با گذار بطور کامل شناسایی شود. هرگاه معامالتتوسط سرمایه

 زیدان از  شدواهدی یا شود میخریداری  که یداراییهای فروشخالص ارزش در کاهش  بر

گذار باید سهي خود از آن زیانها را شناسدایی  کند، سرمایه فراهيارزش آن داراییها  کاهش

 کند.

ازای مندافع مالکانده در   در وابسته یا مرارکت خداص   دارایی غیرپولی به واحد واگذاری .27

 زمانی استثنایبه حساب گرفته شود، به  25ابسته یا مرارکت خاص، باید طبق بند و واحد

داراییااای اابات    بدا عندوان   5شماره  بخش عمومی استاندارد حسابداریطبق   واگذاریکه 

فاقد محتوای تجداری   واگذاری چنین صورتی که محتوای تجاری نداشته باشد. در مشاود، 

 نیدز  28بندد   ینکهمگر ا ،دشوینم ییشود و شناسامی تققیه نیافتباشد، سود یا زیان، تحقق

 یگذاری که حسابدارنیافته، باید با سرمایهسودها و زیانهای تحقق این. کاربرد داشته باشد

 .ددحذف گر شود،یویژه انجام م روش ارزش آن به
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مردارکت   وابسدته یدا   بر دریافت منافع مالکانده در واحدد   افزون ،گزارشگرچنانچه واحد  .28

واگدذاری  سود یدا زیدان    گزارشگر دریافت کند، واحد غیرپولیخاص، داراییهای پولی یا 

صدورت  بطور کامل در  غیرپولی را به تناسب داراییهای پولی یا غیرپولی دریافتی، دارایی

  کند.شناسایی می تغییرات در وضعیت مالی

احد وابسته یدا مردارکت خداص    در و گذاریسرمایهگذاری از تاریخی که به سرمایهیک  .29

. در زمدان تحصدیل   دگدرد مدی  منظدور ویدژه بده حسداب     روش ارزش به شود،می تبدیل

از  گزارشگرگذاری و سهي واحد ده سرمایهش مامت گذاری، هرگونه تفاوت بین بهایسرمایه

 شدرح زیدر بده    بده پذیر، سرمایهترخیص  منصفانه داراییها و بدهیهای قابل خالص ارزش

 شود:فته میحساب گر

مبقغ دفتری  دررا وابسته یا مرارکت خاص  ه واحدب سرقفقی مربوطواحد گزارشگر  .الف
یمحاسبه م مربوط یطبق استاندارد حسابدار را و استهالب آنگذاری منظور سرمایه
 .کند

 منصفانه داراییها و بدهیهای قابل از خالص ارزش گزارشگرهرگونه مازاد سهي واحد  .ب
سهي واحد  تعیین درگذاری، شده سرمایه تمام نسبت به بهای پذیریهسرماترخیص 
 ای کهوابسته یا مرارکت خاص در دوره واحدسود )زیان( از  گزارشگر
 شود. نظر گرفته می در درآمد، به عنوان تحصیل شده است گذاریسرمایه

یا مرارکت  وابسته واحدپس از تحصیل  سود )زیان(از  گذارسرمایهسهي مناسب  تعدیالت

منصفانه آنها در  بر مبنای ارزش ،پذیراستهالب داراییهایبابت استهالب  مثال برای ،خاص

از  واحدد گزارشدگر  مناسب سهي  یالت، تعدبه همین ترتیبشود. یتاریخ تحصیل انجام م

ارزش  کداهش  هایوابسته یا مرارکت خاص بابت زیان واحدپس از تحصیل  سود )زیان(

 .گیردمیانجام و یا در صورت لزوم سرقفقی  داراییهای ثابت مرهود دمانن اقالمیبرای 
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وابساته یاا    واحاد  يماال  یصاورتاا  یناز آخار  یژه،روش ارزش و بکارگیری برای گزارشگرواحد  .30

 پایاان باا  متفاوت  گزارشگردوره گزارشگری واحد  پایان تند. هرگاهميمشارتت خاص استفاده 

 واحد گزارشگر: ا مشارتت خاص باشد،وابسته ی دوره گزارشگری واحد

واحاد   ياز اطالعاات ماال   یگاری مجموعه د ،بکارگیری روش ارزش ویژه برای مقاصد الف.

 یا ؛تندمي  یافتدر خود يمال یصورتاا یخرا به تار وابسته یا مشارتت خاص

 یاا معاامالت   یربابات تااا  از آخرین صورتاای مالي واحد وابسته یا مشارتت خاص ته  ب.

 یهاا صاورت  یخمزبور و تاار  يمال یهاصورت یختار ینشده بعمده واقع دهاییدارو

 .تندميشده است، استفاده  یلتعد واحد گزارشگر يمال

، باا  یکساان برای معامالت و رویدادهای مشاابه در شارایط    باید ،گزارشگرواحد  يمال صورتاای .31

 شود. تایه های حسابداری یکساناستفاده از رویه

 یطمعدامالت و رویددادهای مردابه در شدرا     یوابسته یا مرارکت خاص، برا واحدهرگاه  .32

اسدتفاده   گزارشدگر واحد  های حسابداریرویه بامتفاوت  یحسابدار هاییه، از رویکسان

 مدالی  صورتهایاز  گزارشگرهنگام استفاده واحد  یژهروش ارزش و یریبکارگجهت کند، 

 واحدد  حسدابداری  هدای رویه تطبیقه منظور ب الزم است ،مرارکت خاص یاواحد وابسته 

 اعمال شود.  تعدیالتی ،گزارشگرواحد  یحسابدار هاییهوابسته یا مرارکت خاص با رو

اختیدار   داشته باشدد کده در   ایشوندهانباشتوابسته یا مرارکت خاص، سهام ممتاز  اگر واحد .33

 شدود، واحدد  بنددی مدی  قهعنوان حقوق مالکانه طب و به است گزارشگر به جز واحد اشخاصی

 سدود )زیدان(  سهي خدود از  نظر از اینکه سود سهام اعالم شده یا نرده باشد، صرف گزارشگر

محاسدبه   ،از تعدیل بابت سود مربوط بده ایدن سدهام    را پس واحد وابسته یا مرارکت خاص

 .  کندمی

 از بیش یا ویمسا وابسته یا مرارکت خاص، واحد هایزیان از گزارشگرواحد  سهي چنانچه .34

 از خدود  سهي شناسایی گزارشگر واحد مرارکت خاص باشد، یا وابسته در واحد آن منافع

در واحدد وابسدته یدا مردارکت     واحد گزارشگر  کند. منافعمی را متوقف اضافی هایزیان
وابسته یا مرارکت خاص است که با اسدتفاده    گذاری در واحددفتری سرمایه خاص، مبقغ
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دهندده  یل، تردک ماهیدت که از نظدر   ییژه همراه با هرگونه منافع بقندمدتاز روش ارزش و
. شدود یم یینمرارکت خاص است، تع یادر واحد وابسته  گذارییهسرماخالص از  یبخر
 یندده شده است و نه تحقق آنهدا در آ  یزیرآنها نه برنامه یهتسو یکه برا مثال، اقالمی برای
 در آن گزارشدگر  واحد گذاریسرمایه افزایش ،هیتاز نظر مامحتمل است،  بینییشقابل پ

 ممتاز، شامل سهام تواندچنین اقالمی می .شودمیوابسته یا مرارکت خاص محسوب  واحد
 جداری،  هدای افتنیید شدامل در  امدا  باشدد،  بقندمددت  تسهیالت یا ی بقندمدتهادریافتنی

 مانند دارد، وجودفی کا قهآن وثی برای که بقندمدت دریافتنی هرگونهی یا جار هایپرداختنی

 ، کده ویژه ارزش روش شده با استفاده ازشناسایی هایزیانباشد. نمی شده،مینتض هایوام
واحدد   مندافع  سایر اجدزای  از ،است عادیدر سهام  گزارشگر واحد گذاریسرمایه بیش از

تقددم در   یعندی آنها ) تسویه عکس اولویت وابسته یا مرارکت خاص، واحددر  گزارشگر
 .گرددمیکسر  (ینقدشوندگ

چنانچه واحد گزارشگر تعهدات حقوقی یا عرفی مازاد بر منافع خود در واحد وابسدته یدا    .35
خاص  ی اضافی واحد وابسته یا مرارکتامرارکت خاص داشته باشد، سهي خود از زیانه

ت وابسدته یدا مردارک    واحدد  که یدر صورت کند.را تنها تا میزان آن تعهدات شناسایی می
با سهي از  سودهاسهي از  اینکه از تنها پس گزارشگر واحد کند، زارشگسود خاص متعاقباً 

 .گیردمیرا از سر  سودسهي خود از آن  شناسایینرده برابر شد، ییشناسا هایزیان

 زیان کاهش ارزش

واحد وابسدته یدا مردارکت     زیانپس از بکارگیری روش ارزش ویژه، از جمقه شناسایی  .36
 یدا که آ کند یینتع گیرد تامی را بکار 38 و 37بندهای گزارشگر ، واحد 34بق بند خاص ط

گدذاری در واحدد   در رابطه با خالص سرمایه اضافی شناسایی هرگونه زیان کاهش ارزش
 وابسته یا مرارکت خاص ضروری است یا خیر. 

اهش ارزش کد  یمرارکت خاص، تنها در صورت یادر واحد وابسته  گذارییهخالص سرما .37
از  یندی کده شدواهد ع   شدود یم شناسایی یکاهش ارزش تنها در صورت یانهایو ز یابدیم

خدالص   یده شدده پدس از شدناخت اول   واقدع  یدداد چند رو یا یک یجهکاهش ارزش در نت
بدر   یدان، ( عامل زی)هایدادباشد و آن رو ته( وجود داشیانعامل ز یداد)رو گذارییهسرما
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قابل  پذیراتکا یاگونهکه به گذاری،یهحاصل از خالص سرما یبرآورد یآت ینقد یانهایجر
ممکن مجزا به عنوان عامل کاهش ارزش  یدادرو یک یصبگذارد. ترخ یربرآورد است، تمث

 یانهایارزش باشد. ز کاهش یلدل تواندیم یدادچند رو یبنباشد؛ بقکه ترک یرامکانپذاست 
. شواهد شوندینم ییاز احتمال آن، شناسانظر صرف ی،آت یدادهایاز رو یمورد انتظار ناش

است  یاقابل مراهده یهاشامل داده گذاری،یهدهنده کاهش ارزش خالص سرمانران ینیع
 :کندیبه آنها توجه م یر،به شرح ز یانعامل ز یدادهایدرباره رو گزارشگرکه واحد 

 مرارکت خاص؛ یاعمده واحد وابسته  یمرکالت مال .الف
مرارکت  یادر پرداختها توسط واحد وابسته  یکوتاه یانند نکول ما توافقنقض  .ب

 خاص؛
 یلمرارکت خاص، به دال یابه واحد وابسته  گزارشگرتوسط واحد  یازامت یاعطا .پ

مرارکت خاص آن،  یاواحد وابسته  یمرتبط با مرکالت مال یحقوق یا یاقتصاد
 گرفت؛یرا در نظر نم یازامت ینا یگرد یطدر شرا گزارشگرکه واحد  یاگونهبه

به  یاشود  یمرارکت خاص، دچار ورشکستگ یاواحد وابسته  ینکهوجود احتمال ا .ت
 یا انجام دهد؛ یمجدد مال یسازمانده یگرد ینحو

واحد  یمرکالت مال یلبه دل گذارییهخالص سرما یرفتن بازار فعال برا یناز ب .ث
 مرارکت خاص. یاوابسته 

مردارکت   یدا واحدد وابسدته    مالکانه یکه ابزارها یلدل این فعال به بازار یکرفتن  یناز ب .38
. کاهش یستاز کاهش ارزش ن یشواهد شود،یمعامقه نم یبه صورت عموم یگرخاص، د
از کداهش ارزش   یخود شدواهد  یمرارکت خاص، به خود یا وابستهواحد  یرتبه اعتبار

اطالعدات در دسدترس،    یرااگرچه ممکن است هنگام در نظر گرفتن آن همراه با س یست،ن
  از کاهش ارزش باشد. یشواهد

کاهش ارزش خالص  ینی، شواهد ع37مندر  در بند  یدادهایانواع رو یبرا ین،افزون بر ا .39
درباره  یمرارکت خاص، شامل اطالعات یامالکانه واحد وابسته  یدر ابزارها گذارییهسرما
است  یقانون یا یبازار، اقتصاد ی،فناور یطنامطقوب در مح یرشده با تمثعمده واقع ییراتتغ

 یدهنده آن است که بهدا و نران کندیم یتمرارکت خاص در آن فعال یاکه واحد وابسته 
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نردود. کداهش عمدده و     یافدت در ابزار مالکانه ممکدن اسدت باز   گذارییهشده سرماتمام
تمام شدده   یاز بها در ابزار مالکانه به کمتر گذارییهدر ارزش منصفانه سرما مدتیطوالن
 .شودیاز کاهش ارزش محسوب م ینیشواهد ع یزآن ن

واحدد  در  گدذاری یهسدرما  ی مبنی بر کاهش ارزشهاینرانه 38 و 37 یبندها یریاگر با بکارگ .40
گذاری، طبدق اسدتاندارد   سرمایه یداشته باشد، کل مبقغ دفتر وجودمرارکت خاص  یاوابسته 

آن )ارزش  یدافتنی با مبقدغ باز  یمبقغ دفتر یسهمقا یقاز طر ،مربوط به کاهش ارزشحسابداری 
 .شودیبابت کاهش ارزش آزمون م باشد( یرترو خالص ارزش فروش، هر کدام که ب یاقتصاد

 :کندیرا برآورد م یرموارد ز گزارشگرواحد  گذاری،یهخالص سرما یارزش اقتصاد یینتع یبرا .41
رود توسط که انتظار می یبرآورد یقدی آتسهي خود از ارزش فعقی جریانهای ن .الف

حاصل از عمقیات  یواحد وابسته یا مرارکت خاص ایجاد شود، شامل جریانهای نقد
 یاگذاری؛ واحد وابسته یا مرارکت خاص و عایدات واگذاری نهایی سرمایه

یا  سهامرود از محل سود برآوردی که انتظار می یارزش فعقی جریانهای نقدی آت .ب
 شود. یجادو واگذاری نهایی آن ا گذارییهبابت سرما یافتدرقابلهای مرابه توزیع

 مفروضات مناسب، هر دو روش نتیجه یکسانی دارد. یریبکارگ با
وابساته یاا    هار واحاد   برای بایدوابسته یا مشارتت خاص  واحد در گذاریسرمایه بازیافتني مبلغ .42

 ودیور نقادی  ابسته یا مشارتت خاص، جریانااای و واحد کهاین مگر مشارتت خاص برآورد شود،
 داراییاای واحاد  سایر ودیور نقدی جریاناای از مستقل زیادیحاصل از استفاده مستمر ته تا حد 

 .نکند است، ایجاد گزارشگر

 جداگانه مالي صورتهای
 یاد با گزارشگرجداگانه واحد  يمال یصورتاا در ،مشارتت خاص یادر واحد وابسته  گذاریسرمایه .43

 شود. بخش عمومي مربوط تایه و ارائه حسابداری  هایطبق استاندارد

 تاریخ اجرا
و  1400 یندراول فرو یخآناا از تار يته دوره مال يمال یصورتاا یهاستاندارد در مورد تل ینالزامات ا .44

 االجراست.الزم شود،يپس از آن شروع م
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